Årsmötesprotokoll OK Gisle 2022-03-02, Gislegården

§1

Ordförande Elisabeth Henningsson förklarade årsmötet öppnat och
hälsade alla välkomna.

§2

Till ordförande för årsmötet valdes Elisabeth Henningsson.

§3

Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Josefsson.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Mötets behöriga utlysande godkändes. Kallelse på hemsidan, klubbens
facebook sida och via mail till klubbens medlemmar.

§6

Till justerare och tillika rösträknare valdes Isak Henningsson och Benny
Andersson.

§7

OK Gisles verksamhetsberättelse för 2021 lästes upp av Elisabeth
Henningsson. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

§8

Per-Arne Johansson redogjorde för den ekonomiska berättelsen för
2021. Ekonomiska berättelsen för 2021 godkändes.

§9

Jan Andersson läste upp revisionsberättelsen för 2021.
Revisionsberättelsen 2021 godkändes.

§ 10

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.

§ 11

Val av styrelse och ersättare gjordes med följande utfall:
Ordförande, 1 år (2023), Elisabeth Henningsson, omval.
Kassör, 2 år (2024), Per-Arne Johansson, omval
Sekreterare, 2 år, (2024), Helena Johansson.
Ledamöter, 2 år, (2024) Ulf Johansson, omval.
Ledamöter, 1 år, (2023), Karin Josefsson, Henrik Klaesson.
Suppleanter 1 år (2023), Ann Svärm och Benny Andersson, båda omval.

§ 12

Val av revisorer:
Ordinarie 1 år, Bengt Svensson och Jan Andersson
Ersättare 1 år, Timo Kononen

§ 13

Val av valberedning 1 år:
Jan Andersson sammankallande
Benny Andersson, Joakim Toll

§ 14

Årsavgifter, ersättningar och bidrag.
Oförändrade årsavgifter, ersättningar och bidragsregler.

§ 15

Verksamhetsplan läses upp av ordföranden. Verksamhetsplanen
godkändes.

§ 16

Per-Arne Johansson redogjorde för budget 2022 och den fastställdes.

§ 17

Utmärkelser 2021:
Tävlingsflitigast under 2021:
Vuxna:
Damer: Helena Johansson
Herrar: Stefan Olofsson
Ungdom:
Tjej: Moa Johansson
Kille: Casper Schultz
Årets orienterare har inte utsetts då det inte har varit så många tävlingar i
och med rådande pandemi.

§ 18

Karin Josefsson läste upp klubbens mobbing- och drogpolicy. Årsmötet
antog klubbens mobbing- och drogpolicy.

§ 19

Ändring av klubbens stadgar
I stadgarna ändras hur ofta styrelsen ska ha möten samt hur årsmötet
ska tillställas.
Styrelsens sammanställning enligt stadgarna ska bestå av:
Jämt antal ledamöter.
Minst 2 ersättare.
Samt ordföranden.
Årsmötet ska annonseras via e-mail, sociala medier och via hemsidan.
Styrelsen bestämmer plats för mötet. Mötet ska även kunna hållas
digitalt.
Årsmötet finner att vi har ändrat stadgarna.

§ 20

Övriga frågor:
Det diskuteras om vi ska planera in en klubbkväll där vi bör diskutera vad
vi vill med klubben.
En klädshop för träningskläder är öppen. Oförändrad design. Även en
cykeltröja finns att köpa.

§ 21

Mötets ordförande tackade för förtroendet och årsmötet förklarades
därmed avslutat.
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